
7 سیاسی

مثل هواست

به ضرر مردم است

۱۲۰ سال انتظار بکشند

متاسفیم 

کارشناس مذهبی و تاریخی 

با ٤ میلیون تومان

هتک حرمت به تندیس 

ناپلئون بناپارت 

پیشنهاد خاص وزیر 

نصراهلل پژمانفر، نماینده مردم مشــهد تأکید کرد: دولت باید با مردم حرف 
بزند. مردم ما خوب هستند. مردم از کوچک شدن سفره شان جدا نگران هستند. 
با مردم حرف بزنید، مسائل را مطرح کنید و به آنها آرامش دهید. نماینده مشهد 
در مجلس یازدهم در مورد کارگروه ملی زیارت گفت: از تشکیل جلسه در مورد 
این موضوع تشکر می کنم. چرا بودجه زیارت در الیحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده 
است؟ زیارت مثل هواست. نباید با حذف اعتبار این مهم مثل دولت گذشته، مردم 
را محروم کنیم. پژمانفر در انتقاد از قیمت مسکن، به وزیر راه و شهرسازی هشدار 
داد و گفت: از مهم ترین شعارهای دولت، ساخت مسکن بود. بعد از گذشت سه 
ماه، علی رغم گزارش ها، حرکت شما بسیار کند است. اطالع داریم که بیشترین 
زمین های مرغوب در دست حاکمیت است و بر اساس قانون جهش مسکن باید 
ســاخت و ساز شــروع شود. این زمین ها باید به ساخت مسکن اختصاص داده 
شود. اشکال کجاست؟ چرا ساخت مسکن شروع نمی شود؟ آیا زمین ها را تحویل 

نمی دهند یا نمی گیرید؟ نباید امید مردم قطع شود.

»سید علی آسایش« رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان یزد در واکنش 
به اظهارنظرهای اخیر در خصوص شکر گفت: آنچه برای مردم ضرر دارد؛ فساد، 
رانت و دروغگویی است، چون شکر هم مانند دیگر موادغذایی از الزمه های رشد 
انسان است ولی متاسفانه با تصمیم گیری های اخیر، شیرینی نیز مانند بسیار از مواد 
غذایی دیگر به یک کاالی لوکس و دور از دسترس اغلب مردم تبدیل خواهد شد. 
»زهرا عبداللهی« مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشــت گفته بود که مردم 
ایران بیش از میانگین جهانی شکر مصرف می کنند و باید با حذف یارانه و افزایش 

قیمت شکر، در جهت سالمت مردم گام برداریم.

مجتبی یوسفی در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون 
عمران در خصوص میزان اجرای قانون جهش تولید مسکن بیان کرد: مجلس یک 
قانون بســیار خوبی در حوزه مسکن نوشته است، براساس آمار میانگین قیمت 
مسکن در بهار امسال در تهران متری ۴۶ میلیون و هر واحد مسکونی متری ۳۲ 
میلیون است و در سطح کشور میانگین قیمت زمین از ۹ میلیون شروع می شود 
و قیمت هر واحد مســکونی متری ۱۰.۵ میلیون تومان است، براساس این آمار 
ظرف ۱۰ ســال گذشــته قیمت زمین در تهران ۴۰ برابر و قیمت مسکن ۲۰ برابر 
شــده است. نماینده مردم اهواز در مجلس در ادامه اظهار کرد: بر این اساس سه 
دهک جامعه برای خرید یک واحد ۷۰ متری باید ۱۲۰ سال در انتظار بمانند. در 
قانون جهش تولید مســکن اختصاص ۲۵۰ هکتار اراضی دولتی به وزارت راه 
برای ســاخت مســکن پیش بینی شده بود، اما عمال آن طور که باید این موضوع 

تحقق نیفتاده است.

حسین حسین زاده، دبیر اول کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به انتصاب 
علی  عســگری به عنوان مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس، گفت: »به عنوان یک 
متخصص نفتی که بیســت سال در حوزه نفت فعالیت داشته ام، مایل هستم که 
رئیس رسانه ملی شوم. مسئله پتروشیمی، هسته ای، اشتغال، سیاست و همه مسائل 
را انشاءاهلل حل می کنیم. انشاءاهلل که این انتصاب هم خیر است. وقتی در کشور 
ما تخصص جایی ندارد همین می شــود که در این وضعیت می بینیم.« وی ادامه 
داد: »انرژی یک صنعت متخصص محور است مخصوصا در زمینه پتروشیمی. 
همین هلدینگ خلیج فارس ۲۶ درصد پتروشیمی کشور ما را تامین می کند و در 
جای جای کشور پراکنده است. آقای عسگری تا بخواهد دست چپ و راستش 
را تشــخیص دهد، کار دســت خود و مجموعه اش می دهد. برای این انتصاب 

متاسفیم.«

رئیس بنیاد مستضعفان با صدور حکمی »حشمت اهلل قنبری« را به مدیرعاملی 
جدید هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان منصوب کرد.به گزارش روابط 
عمومی بنیاد مستضعفان، سید پرویز فتاح، با صدور حکمی »حشمت اهلل قنبری« 
را به عنوان مدیرعامل جدید هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان منصوب 

کرد.

معین الدین ســعیدی، نماینده چابهار در مجلس گفت :در ســال ۹۰، خط 
فقر ما حدودا کمتر از یک میلیون بوده اســت و با همان یک میلیون تومان یک 
خانواده تأمین می شــد.قدرت خرید خانواده برای کاالهای اساسی چقدر بود؟ 
بحث تغدیه، لوازم بهداشتی، پوشاک، سرپناه و... با حداقل یک میلیون می توانست 
برآورده کند در حال حاضر آیا این حداقل ها با کمتر از ۱۰ میلیون تومان می توان 
تأمین کرد؟!بنده احســاس می کنم براساس برخی برآوردها، هزینه خانوارهای 
ایرانی از دهه ۸۰ تاکنون، چیزی حدود ۲۵ برابر شــده اســت.باید از معاون وزیر 
کار این سوال را پرسید که آیا با این میزان درآمدی که ایشان عنوان کردند حداقل 
معیشت های خانواده ها را می توان تأمین کرد؟ آیا معاون وزیر کار می تواند با این 
رقم، حداقل های زندگی خود را بگذراند. بنده بر این باورم که سخنان وی اصال 

متناسب با داده های اقتصادی جامعه نبوده است.

مدیرکل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت :یک  فرد ضدانقالب  که 
به تندیس سردار سلیمانی هتاکی  کرده بود با تالش نیروهای اداره اطالعات سپاه، 
سربازان گمنام امام زمان )عج( و نیروهای انتظامی در کمتر از یک هفته شناسایی 
و دستگیر شد.برای جلوگیری از شایعات پس از تکمیل روند تحقیقات، هدف 

فرد هتاک و وابستگی او به گروه های خاص اعالم می شود.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حذف 
اخیر چند تیم پرطرفدار فوتبال ایران از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: صدا 
و سیما افرادی مثل داریوش مصطفوی ها را که ناپلئون بناپارت فرانسوی هم از 
خسارت این فرد و امثال آن به فوتبال ایران باخبر است، به برنامه زنده دعوت کرده 
و جلوی چشم میلیون ها بیننده، وقیحانه به نهادهای نظارتی مثل مجلس می تازد.

محمود احمدی بیغش در نطق میان دستور خود با اشاره به حذف تیم های فوتبال 
پرسپولیس، استقالل و گل گهر سیرجان از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از سوی 
کنفدراســیون آسیا گفت: از میلیون ها هوادار فوتبال کشور به خصوص جوانان 
طرفدار دو تیم نام آور پرسپولیس و استقالل و سرخوردگی تلخی که ایجاد شده، 
دلجویی می کنم.نماینده مردم شازند در مجلس گفت: آنقدر دست روی دست 
گذاشتند که جمعه سیاه برای فوتبال کشور رقم خورد و فاجعه ای به بار آمد که 
کسی نتوانست آن را جمع کند. عامالن این اتفاق تلخ به خاطر وضعیت سیاهی 
که برای ورزش کشور رقم زده اند به جای اینکه محاکمه علنی شوند با پررویی 
و گســتاخی هرچه تمام تر از تریبون رســمی صداوسیما، دست پیش گرفتند تا 

پس نیفتند.

حجت اهلل عبدالملکی، وزیر کار، تعاون و و رفاه اجتماعی در صفحه شخصی 
خود با انتشــار نامه ای که خطاب به رئیس جمهور، ســید ابراهیم رئیسی نوشته 
اســت، پیشــنهاد خود را مبنی بر واگذاری دو باشگاه به مردم و اداره به صورت 
تعاونی مطرح و الگوهایی مثل رئال مادرید و بارسلونا را به عنوان شکل مناسب 

باشگاهداری معرفی کرده است.

اخبار ویژه ... صالح الزواوی؛ داستان 40 سال سفارت 
متفاوت در ایران

سرویس سیاســی-صالح الزواوی سفیر ۸۴ 
ســاله فلسطین به ۳۹ ســال فعالیت خود در تهران 
پایان داد و دیدار خداحافظی را با وزیر خارجه ایران 
نیز برگزار کرد تا یکی از رکوردهای تاریخ دیپلماسی 
معاصــر را به نام خود ثبت کند. او به همین دلیل به 

عنوان شیخ السفرا در تهران شناخته می شد. 
وی متولد سال ۱۹۳۷ میالدی ) ۱۳۱۴ یا ۱۳۱۵( 
در شــهر صفد است. در این سال ها، شهر صفد در 
سرزمین فلسطین تحت قیومت بریتانیا قرار داشت. 
او بــه همراه خانواده اش به هنــگام جنگ ۱۹۴۸ ) 
جنگ چند کشــور عربی علیه اسرائیل بعد از اعالم 
اســتقالل و برپایی اســرائیل(  به همراه خانواده به 
سوریه مهاجرت کرد. شهر صفد هم اکنون در شمال 
اســرائیل است. او هم اکنون نمی تواند به شهر محل 
تولــد خود بازگردد. احتماال اگر مهاجرت نمی کرد 
هم اکنون شــهروند اسرائیل بود و به عنوان یکی از 
فلسطینی های اسرائیل ) معروف به عرب اسرائیلی 
یا عرب ۴۸(، شناسنامه و شهروند اسرائیلی داشت و 

در نتیجه نمی توانست وارد خاک ایران شود.
 او در ســال ۱۹۸۱ میالدی / ۱۳۶۱ شمسی به 
عنوان ســفیر فلسطین به تهران آمد.  یعنی زمانی که 
امام خمینــی در جایگاه رهبری، آیت اهلل خامنه ای 
رئیس جمهوری، میرحسین موسوی نخست وزیر 

و علی اکبر والیتی وزیر خارجه بود. 
هیچ کدام از مســوولین جمهوری اسالمی در 
۳۹ ســال اخیر در سمت خود باقی نمانده اند و تنها 
ســفیر فلسطین در تهران بود که در این سمت نظاره 

گر تحوالت و تغییر سمت ها در ایران بود.
صــالح الزواوی کــه از بنیانگــذاران جنبش 
آزادیبخش فلســطین )فتح( بــود در فعالیت های 
مسلحانه فلســطینی ها ضد اشغالگری اسرائیل در 
ســال ۱۹۶۵ نیز مشــارکت داشت. همچنین قبل از 
سفارت در تهران مسوولیت های مختلفی از جمله 
ســفیر فلســطین در الجزایر و برزیل و کنیا را عهده 

دار بود. 
قبل از صالح الزواوی، هانی حسن، اولین سفر 
فلســطین در تهران بود.  یا صحیح تر بگوییم اولین 
سفیر سازمان آزادیبخش فلسطین در تهران. همانطور 
که یاســر عرفات )ابوعمار( اولین رهبر خارجی بود 
کــه بعد از پیروزی انقالب ۵۷ به تهران آمد و با امام 
خمینی دیدار کرد و پیروزی انقالب را تبریک گفت؛ 
اولین ســفیر خارجی منصوب شده در تهران بعد از 
انقالب هم مربوط به فلســطین بود. هانی حسن در 
آن مقطع، شخصیت معروف و برجسته در کادر فتح 

)جنبش آزادیبخش فلسطین( به شمار می رفت. 
سفارت فلسطین در تهران یا صحیح تر بگوییم 
"دولت فلسطین" یا همان "تشکیالت خودگردان" 
که در ایران استفاده می کنیم دارای ویژگی های بسیار 
استثنایی است. سفارت فلسطین در محل ساختمان 
سفارت تعطیل شده اسرائیل برپا شد. قبل از انقالب، 
سفارت اسرائیل به صورت غیررسمی در تهران فعال 
بود اما با پیروزی انقالب، تعطیل شد. دولت موقت 
همه روابط با اســرائیل را قطع کرد و به هنگام سفر 
یاســر عرفات به تهران، سفارت سازمان آزادیبخش 
فلســطین در تهران در محل ســفارت تعطیل شده 
اسرائیل افتتاح شــد. مراسمی با حضور سیداحمد 

خمینی، ابوالحسن بنی صدر، ابراهیم یزدی و ... . 
این ســفارت برخالف دیگر سفارتخانه ها در 
تهران برای شــهروندان ایرانی ویزا صادر نمی کند. 
عالوه براین سفر شهروندان ایرانی به فلسطین ممنوع 

و دارای مجازات است.
در گذرنامه هر ایرانی هم درباره سفر به اسرائیل 
هشدار داده شده که از اسرائیل با نام فلسطین اشغالی 
نام برده شــده اســت اما در واقع عالوه بر ســفر به 
اسرائیل، سفر به فلسطین هم ممنوع و دارای مجازات 
اســت. چرا که برای ورود به خاک فلســطین حتی 
مناطق خارج از اشــغال و حضور نظامیان اسرائیلی، 

نیاز به کسب مجوز یا  ویزا از اسرائیل است.
همچنیــن ایــران هیچ نماینده یا ســفیری در 
سرزمین فلسطین و نزد دولت فلسطین )تشکیالت 
خودگردان( در شــهر رام اهلل )منطقه کرانه باختری( 
ندارد. البته بر اســاس رویه قدیمی، ســفیر ایران در 
اردن همزمان به صورت غیررسمی، کانال ارتباطی 

با تشکیالت خودگردان فلسطین نیز هست.
او چون قدیمی ترین ســفیر خارجی در تهران 
است به عنوان "شیخ السفرا" شناخته می شد. الجرم 
در اکثر مراسم های دیپلماتیک وزارت خارجه ایران 
یا سفارتخانه ها حاضر می شد و سخنران بود. مواضع 
تعاملی و آشــتی جویانه داشــت و در همه حال از 

مواضع جمهوری اســالمی ایران حمایت می کرد 
حتی اگر برخالف مواضع رام اهلل )مرکز فعلی دولت 
فلسطین( باشد. خاطرات هاشمی رفسنجانی نشان 
مــی دهد بارها در دیدار با مقامات ایرانی، از موضع 
سران تشکیالت خودگردان درباره صلح با اسرائیل 
انتقــاد می کرد و نارضایتی طرف ایرانی از عملکرد 

مسووالن تشکیالت خودگردان را قبول می کرد.
 در اوایل دهه ۸۰ در مراسمی در اقامتگاه سفیر 
ســوریه در تهران در سخنرانی از مواضع هسته ای 
جمهوری اسالمی به شــدت حمایت کرد و گفت 

حتی اگر بمب اتمی هم بسازید حق دارید. 
 ســفارت فلســطین در تهران در اختیار سفیر 
دولت فلســطین است که در ایران به نام تشکیالت 
خودگردان معروف اســت. ریاســت آن را محمود 

عباس )ابومازن( برعهده دارد و مرکزیت آن شــهر 
رام اهلل در منطقه کرانه باختری است.

همزمان تهران با دولت حماس در منطقه غزه نیز 
ارتباطات رســمی دارد و در مکاتبات و تماس های 
مختلف از این دولت هم به عنوان دولت فلســطین 
یاد می کنند. این دوگانگی در روابط ایران با فلسطین 
برقرار است گرچه ایران سفارت فلسطین در تهران 
را در اختیار ســفیر تشکیالت خودگردان فلسطین 
قرار داده اســت. با این حــال حماس هم در تهران 

دفتر دارد.
یکی از مــوارد جنجالی را می تــوان به زمان 
برگزاری نشســت سران جنبش عدم تعهد در تهران 
)شــهریور ۱۳۹۱ - دولت احمدی نژاد( دانست که 
ایران همزمان از ســران دو دولت فلسطین )محمود 
عبــاس رئیس تشــکیالت خودگــردان در رام اهلل 
و اســماعیل هنیه نخســت وزیر دولت حماس در 
غــزه( برای حضــور در تهران دعــوت کرد. وقتی 
مقامات تشکیالت خودگردان از این موضوع مطلع 
شــدند اعتراض و تهدید کردند در صورت حضور 
نمایندگان دولت غزه، آنها نشســت تهران را تحریم 
خواهند کرد. در آن مقطع، تهران از این موضوع عقب 
نشــینی کرد و محمود عباس در نشست حاضر شد 
گرچه در تهران از او به گرمی استقبال نشد و سردی 

روابط میان دو طرف ادامه یافت.
 احضار سفیر فلسطین در تهران نیز قابل توجه 
است.   در مرداد ۱۳۹۵ در حاشیه سفر محمود عباس 
رئیس دولت فلســطین )تشکیالت خودگردان( به 

پاریس، او با مریم رجوی هم دیدار داشت. تشکیالت 
خودگردان فلســطین این دیدار را به نوعی واکنش 
به ایران می دانند. تشــکیالت خودگردان، نیروهای 
حمــاس را کودتاچی و فعاالن ســرنگونی دولت 
قانونی فلسطین می دانند. عالوه بر این اقدام حماس 
در ســیطره بر قدرت و نهادهای حکومتی در منطقه 
غزه در ســال ۲۰۰۷ که منجر به درگیری مسلحانه و 
کشــته شــدن تعدادی از دو طرف شد را کودتا می 
دانند. لذا برای مقابله به مثل، به این گونه دیدارها می 
پردازنــد. ضمن اینکه روابط فتح و مجاهدین خلق، 
تاریخ طوالنی دارد و به سال های قبل از انقالب ۵۷ 
بازمی گردد. اشاره به این نکته هم مهم است که قبل 
از انقالب ایران، اردوگاه های آموزش مسلحانه فتح 
در کشــورهای مختلف یکی از نخستین محل های 

اموزش نظامی و چریکی نیروهای انقالبی ایران در 
طیف های مختلف بود از اسالمگرایان تا چپ ها.

- گرچه در ۴۰ ســال اخیر بارها مقامات ایرانی 
و دولت فلسطین )تشکیالت خودگردان( تند و تیز 
علیه یکدیگر سخن گفتند ) از جمله بعد از انتخابات 
جنجالی ۸۸ علیه احمدی نژاد( اما شــخص ســفیر 

هیچگاه سخنانی علیه مسووالن ایرانی نداشت.
زندگی اش در ایران دائمی شده است. فارسی 
را به خوبی مسلط است و صحبت می کند. همسرش 
"دالل" در ایران درگذشــت و در بهشــت زهرا به 
خاک سپرده شــد. ارتباط ویژه ای با همه مسووالن 
ایرانی دارد از ســابقون تــا الحقون. در مصاحبه ای 
که چند ســال قبل با ایسنا داشــت به نیکی از همه 
مســووالن سابق جمهوری اسالمی یاد کرد به ویژه 
مهدی کروبی. او گفت: "هم چنین برادر و دوســت 
عزیــزم آیــت اهلل کروبی را فرامــوش نمی کنم که 
خدمات زیادی را به )مساله( فلسطین ارائه کرده بود. 
از همین جا یک درخواســت از رهبر انقالب دارم و 
آن این اســت که مشکل ایشان را حل کنند، چرا که 
"فلکل جوادٍ کبوه")هر اســبی یک روزی به زمین 

می افتد ولی برمی خیزد(".
به دنبال پایان دوره سفارت صالح الزواوی در 
تهران، دخترش "سالم" به عنوان سفیر جدید دولت 
فلســطین در تهران معرفی شد تا این مسوولیت در 
خانواده اش محفوظ بماند و البته همزمان اعتراض 
بســیاری را در فلسطین باعث شود که مگر سفارت 

هم ارثی است؟ 

سفارت فلسطین در تهران برای ایرانیان ویزا صادر نمی کند چون سفر ایرانیان به فلسطین جرم است و مجازات دارد. البته بر اساس رویه قدیمی،
سفیر ایران در اردن همزمان به صورت غیررسمی، کانال ارتباطی با تشکیالت خودگردان فلسطین نیز هست.

سرویس سیاســی- یک نماینده 
پیشین مجلس شــورای اسالمی گفت: 
جامعــه از نماینــدگان بیان مســئله و 
مشکالت نمی خواهد زیرا مردم خودشان 
تریبون های مختلفــی در اختیار دارند و 
می توانند مشــکالت را بیان کنند، افکار 
عمومــی از نمایندگان حل مشــکالت 
می خواهند نه این که بیایند مشــکالت را 
بیان کنند. جــالل میرزایی درباره این که 
گفته می شود بخشی از دولت رئیسی در 
دست جبهه پایداری است و برای همین 
است که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی مانند روزهای نخست 
دولت آنچنان حمایتی که باید را از دولت سیزدهم ندارد و سعی می کند خودش را 
کمتر خرج دولت کند، گفت: با چنین برداشت هایی از دولت آقای رئیسی موافق 
نیســتم، بله باید قبول کنیم که دولت ســیزدهم دولت اصولگرا نیست و گروه ها، 
احزاب و اشخاص اصولگرا بخصوص اصولگرایان سنتی نقشی یا حتی تاثیری در 
شکل گیری اش به آن معنایی که باید نداشتند اما با این تفکر که در دست یک جریان 
فکری خاص است، موافق نیستم. این فعال سیاسی با اشاره به اینکه گروه ها، احزاب 
و شخصیت های اصولگرا در انتخابات بیانیه هایی را در حمایت از آقای رئیسی دادند 
اما در چیدمان کابینه و در انتصابات آنچنان مشارکت نداشتند و نظرشان خواسته 
نشد، اظهار داشت: معتقدم دولت آقای رئیسی بیشتر ماهیت حاکمیتی دارد و دست 
جبهه پایداری هم نیســت. اگر بخواهیم تعبیر درســتی در ارتباط با ماهیت دولت 
سیزدهم به کار ببریم، باید بگویم مستقل از طیف ها و گروه های اصولگرا و حتی 
جبهه پایداری است و اگر بعضا هم از افراد جبهه پایداری در این دولت استفاده شده 
است، این به این معنا نیست که رابطه تنگاتنگی بین رئیس جمهور با طیف پایداری 
به عنوان یک تشکل سیاسی وجود دارد، بلکه به اعتبار نقش بعضی از چهره های 
این جبهه در دفاع از نظام و حاکمیت است که در برهه هایی به میدان آمدند و هزینه 
دادند و بواســطه همین اعتبارات اســت که از آن ها استفاده شد، نه به اعتبار این که 
عضو یک جبهه هستند. وی با بیان این که دولت رئیسی مستقل از طیف ها،  گروه ها 
و احزاب اصولگرا چه سنتی و چه جدید است، ادامه داد: معتقدم دولت سیزدهم 
را باید به نوعی دولت حاکمیتی مشــاهده کرد چراکه بیشــتر تحت تاثیر نهادهای 
حاکمیتی و نیروهایی که نزدیک به حاکمیت هستند، تشکیل شده است.این نماینده 
پیشین مجلس شورای اسالمی با اشاره به رابطه دولت و مجلس عنوان کرد: از همان 
ابتدای امر هم مشخص بود که باتوجه به ماهیتی که دولت آقای رئیسی داد، در تعامل 
با مجلس مانند گذشته نخواهد و یک تعامل دوسویه با پارلمان نخواهد داشت. وی 
یادآور شد: تعامل دوسویه بین مجلس و دولت در کشور ما به این معنا است که در 
دولت عناصری از مجلس و چهره های نزدیک به رئیس پارلمان مشارکتی داشته 
باشند و سهم پررنگی برای رئیس مجلس و این چهره ها دیده شود؛ یعنی افرادی 
که از سوی رئیس و یا هیأت رئیسه مجلس معرفی شدند، در پست های مدیریتی از 
آن ها استفاده شود که در دولت سیزدهم این اتفاق به آن معنا رخ نداد و اگر افرادی 
هم به صورت محدود از سوی آقای قالیباف و هیأت رئیسه مجلس معرفی شدند 
در آن جایگاه هایی که انتظار می رفت از آنها استفاده نشد.در جامعه ما این گونه جا 
افتاده است که مجلس باید از دولت مستقل باشد و به نوعی خواسته ها و مطالبات 
مردم را پیگیری کند و صدای آنان باشد اما با وجود چنین طرز فکری  نماینده گان 
با بروز کوچکترین مشکلی و حل نشدن مسئله ای بدون توجه به امکانات دولت 
شروع به انتقاد می کنند و عمدتا می خواهند خودشان در افکار عمومی تبرئه و پایگاه 
اجتماعی شان را حفظ کنند. میرزایی درباره اینکه انتقادات امروز نمایندگان مجلس 
چه میزان بر اساس مطالبات مردم است و چه میزان نگاه به انتخابات آینده مجلس 
است، گفت: نگاه به انتخابات بی تاثیر نیست؛ عمده نمایندگانی که به این موضوع 
می پردازند، می خواهند در افکار عمومی حساب خودشان را از احیاناً ناکامی های 
دولت جدا کنند. امروز جامعه نمی پذیرد مجلســی که دو بار بیانیه داد و از آقای 
رئیســی برای شــرکت در انتخابات دعوت و حمایت کرد، حساب خودش را از 
دولت جدا کند. معتقدم بهترین کار برای نمایندگان این است که به میدان بیایند و 
با دولت برای حل مشکالت بنشینند. جامعه و افکار عمومی و حامیان نمایندگان 
نمی پذیرند زمانی از دولت حمایت کنند و بعدها با اتخاذ یک موضع فرصت طلبانه 
بگویند ما کاری به دولت نداریم و مردم، ما وکیل الدوله نیستیم، بیانگر مطالبات شما 
هستیم و ما حساب مان از آن ها جداست؛ جامعه این را نمی پذیرد.میرزایی افزود: در 
حال حاضر فصل بررسی الیحه بودجه است، نمایندگان می توانند با دولت بنشینند 

و بررسی کنند که منابع امکاناتی کشور چیست؟ چه ظرفیتی هایی وجود دارد؟ 
این نماینده پیشین مجلس شــورای اسالمی یادآور شد: امروز مردم جامعه 
طیف مجلس و دولت را یکی می دانند و باز هم تاکید می کنم جامعه نمی پذیرد این ها 
حساب شان را جدا کنند و بگویند ما نیستیم، بلکه جامعه انتظار دارد نمایندگان به 
سهم خودشان با توجه به نقشی که دارند و مدعی بودند که می خواهند مجلس را 
در رأس امور قرار دهند و مشکالت را حل کنند، اقدام کنند و می پرسند نمایندگان 
چه کاری انجام داده اند؟ جامعه از نمایندگان بیان مسئله و مشکالت نمی خواهد 
زیرا مردم خودشان تریبون های مختلفی در اختیار دارند و می توانند مشکالت را 
بیان کنند، افکار عمومی از نمایندگان حل مشــکالت می خواهند نه این که بیایند 
مشکالت را بیان کنند. امروز جامعه مشکالت را بیان می کند تریبون های مختلفی 
هم دارند، جایگاه  نمایندگان با ائمه جمعه و رسانه ها متفاوت است، نمایندگان باید 
به سمت همکاری و همفکری برای حل مشکالت با دولت بروند نه این که آقای 
قالیباف فکر کند به توصیه افرادی از حمایت از دولت کنار بکشــد این کمکی به 
بهبود پایگاه اجتماعی نمایندگان مجلس نمی کند و این تاکتیک راه به جایی نمی برد.

ســرویس سیاسی-جهانبخش محبی نیا با اشاره به تاکیدات رهبری بر لزوم 
اصالح ساختاری بودجه، اظهار کرد: ضرورت اصالح ساختار بودجه سال هاست 

مطرح شده است، اما در بودجه سال آینده هم این اصالحات انجام نشده است .
وی با اشــاره به اهمیت توجه به تاب آوری اجتماعی در تصمیمات دولت و 
مجلس در بودجه ۱۴۰۱، ادامه داد: مساله قدرت خرید مردم اهمیت زیادی دارد و 
سیاست های دولت ومجلس باید مبتنی بر تقویت پول ملی باشد. االن مساله حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است که متاسفانه نگاه سیاسی هم در این موضوع وجود 
دارد، زیرا این سیاست متعلق به دولت گذشته بوده  و بدون توجه به عواقب حذف 
این یارانه، می خواهند سیاست دولت قبلی را کنار بگذارند.این نماینده ادوار مجلس 
شورای اسالمی همچنین با اشاره به اینکه بخشی از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی غلط 
بود، تصریح کرد: اکنون باید آثار منفی این سیاست اصالح شود و اجرای آن شفاف 
شــده و مراقبت ویژه از آن شــود در حالیکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت ها را 
افزایش داده و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و امنیتی دارد، بنابراین هر سه قوه 
با هماهنگی باید تصمیم درستی در این زمینه اتخاذ کنند و مسئولیت تصمیم خود را 
بر عهده بگیرند، نه اینکه مثل قضیه گرانی بنزین هرکسی به گوشه ای فرار کند.وی 
اظهار عقیده کرد: مساله دیگری که باید مدنظر قرار گیرد بحث اشتغال است که اکنون 
در بودجه به آن توجه کافی نشده است مخصوصا هم که وزارت تعاون هم اعالم کرده 
است که متولی اشتغال نیست و این خیلی نگران کننده است. افسار اسب چموش 
بیکاری رها شده است و در بودجه پناهگاهی برای بیکاران نمی بینم.محبی نیا در پایان 
گفت: مسائل دیگری مثل ایجاد نسبت مناسب میان بودجه جاری و عمرانی، مساله 
واردات در موارد ضرور برای جلوگیری از گرانی، دقت نظر درباره بودجه خاصه 
خواران و توجه به شاخص های برنامه ششم توسعه و تالش برای دستیابی به اهداف 
ممکن برنامه ششم نیز باید مدنظر نمایندگان مجلس باشد. قطعا دستیابی به رشد ۸ 

درصد امکان پذیر نیست، اما هدف گذاری رشد حداقل ۲ درصدی مدنظر باشد.

میرزایی؛ فعال سیاسی؛

مردم از نمایندگان بیان مشکالت 
نمی خواهند، حل مشکل می خواهند

محبی نیا؛ نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی؛ 

نمایندگان مجلس به تقویت پول ملی 
و قدرت خرید مردم توجه کنند

صــاح الزواوی کــه از بنیانگــذاران جنبــش آزادیبخش فلســطین )فتح( بود 
در فعالیت های مســلحانه فلســطینی ها ضد اشــغالگری اســرائیل در ســال 
1965 نیز مشــارکت داشــت. همچنین قبل از ســفارت در تهران مســوولیت های 
مختلفی از جمله ســفیر فلســطین در الجزایــر و برزیل و کنیا را عهــده دار بود. 
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